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ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ 
ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ  

Президія НАН України присудила чергові премії імені видатних учених України. У 2002 р. 
присуджено:  

ПРЕМІЮ імені М.М. БОГОЛЮБОВА  

Пастуру Леоніду Андрійовичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Фізико-
технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України; Пелетмінському 
Сергію Володимировичу, академіку НАН України, начальнику відділу Національного 
наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»; Кадишевському 
Володимиру Георгійовичу, академіку РАН, директору Об'єднаного інституту ядерних 
досліджень, — за цикл робіт «Теорія поля й теорія невпорядкованих систем»;  

ПРЕМІЮ імені М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  

Королюку Володимиру Семеновичу, академіку НАН України, раднику при дирекції 
Інституту математики НАН України; Портенку Миколі Івановичу, члену-кореспонденту 
НАН України, завідувачу відділу Інституту математики НАН України, Лінькову Юрію 
Миколайовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту 
прикладної математики і механіки НАН України, — за цикл робіт «Аналіз функціоналів 
від випадкових процесів»;  

ПРЕМІЮ імені В.С. МИХАЛЕВИЧА  

Сергієнку Івану Васильовичу, академіку НАН України, директору Інституту кібернетики 
ім. В.М. Глушкова НАН України, — за монографію «Інформатика в Україні. Становлення, 
розвиток, проблеми»;  

ПРЕМІЮ імені С.П. ТИМОШЕНКА  

Селезову Ігорю Тимофійовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу 
Інституту гідромеханіки НАН України, — за цикл робіт «Поширення та розсіяння 
гідродинамічних, магніто- та гідропружних хвиль в обмежених та локально неоднорідних 
середовищах»;  

ПРЕМІЮ імені О.К. АНТОНОВА  

Киві Дмитру Семеновичу, доктору технічних наук, першому заступнику Генерального 
конструктора АНТК імені О.К. Антонова, — за комплекс робіт з науково-технічного та 
методологічного забезпечення сертифікації літаків «Ан» на всіх етапах їх створення;  

ПРЕМІЮ імені В.Є. ЛАШКАРЬОВА  

Пузі Павлу Павловичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту 
електронної фізики НАН України; Головею Вадиму Михайловичу, кандидату хімічних 
наук, старшому науковому співробітнику Інституту електронної фізики НАН України; 



Гунді Борису Михайловичу, кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому 
співробітнику Інституту електронної фізики НАН України, — за серію робіт 
«Рекомбінаційні процеси у тетрабораті літію»;  

ПРЕМІЮ імені Б.І. ВЄРКІНА  

Чабаненку Віктору Васильовичу, доктору фізико-математичних наук, провідному 
науковому співробітнику Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН 
України; Шимчаку Генрику, іноземному члену НАН України, професору Інституту 
фізики Польської академії наук, — за серію робіт «Динаміка вихрової структури і 
властивості жорстких надпровідників»;  

ПРЕМІЮ імені Є.П. ФЕДОРОВА  

Караченцевій Валентині Юхимівні, доктору фізико-математичних наук, провідному 
науковому співробітнику Астрономічної обсерваторії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, — за серію робіт «Відкриття нових карликових 
галактик»;  

ПРЕМІЮ імені А.Ф. ПРИХОТЬКО  

Савченко Олені Володимирівні, доктору фізико-математичних наук, провідному 
науковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України; Остапенко Ніні Іванівні, доктору фізико-математичних наук, провідному 
науковому співробітнику Інституту фізики НАН України; Довгому Ярославу Остаповичу, 
доктору фізико-математичних наук, професору Львівського національного університету 
ім. Івана Франка, — за серію робіт «Нейтральні та зарядові збудження у твердотільних 
системах»;  

ПРЕМІЮ імені О.С. ДАВИДОВА  

Петрову Ельмару Григоровичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу 
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України; Єремку Олександру 
Олександровичу, доктору фізико-математичних наук, провідному науковому 
співробітнику Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, — за 
серію робіт «Транспорт електронів у низьковимірних молекулярних структурах»;  

ПРЕМІЮ імені С.І. СУББОТІНА  

Булаху Євгену Георгійовичу, доктору фізико-математичних наук, головному науковому 
співробітнику Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Шуману Володимиру 
Миколайовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту 
геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, — за монографію «Основы векторного анализа 
и теория поля»;  

ПРЕМІЮ імені Є.О. ПАТОНА  

Лебедєву Володимиру Костянтиновичу, академіку НАН України, раднику дирекції 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; Лякишеву Миколі 
Павловичу, академіку РАН, директору Інституту металургії та матеріалознавства ім. О.О. 
Байкова РАН, — за цикл робіт з електротермії;  



ПРЕМІЮ імені Г.В. КАРПЕНКА  

Дмитраху Ігорю Миколайовичу, доктору технічних наук, старшому науковому 
співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; Панасюку 
Володимиру Васильовичу, академіку НАН України, директору Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, — за монографію «Вплив корозійних 
середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень»;  

ПРЕМІЮ імені М.М. ДОБРОХОТОВА  

Єфімову Віктору Олексійовичу, академіку НАН України, старшому науковому 
співробітнику Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України; 
Ельдарханову Аднану Саїдовичу, доктору технічних наук, заступнику генерального 
директора наукового центру «Найновіші матеріали і технології» (м. Москва), — за цикл 
праць «Теоретичні та експериментальні дослідження впливу зовнішніх дій на процеси 
кристалізації сплавів та формування структури і властивостей металургійних заготовок»;  

ПРЕМІЮ імені С.О. ЛЕБЕДЄВА  

Соколу Євгену Івановичу, доктору технічних наук, проректору Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут»; Якименку Юрію Івановичу, члену-
кореспонденту НАН України, першому проректору Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут»; Жуйкову Валерію Яковичу, 
доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут», — за цикл робіт «Елементи теорії та методи 
побудови напівпровідникових і твердотільних перетворювачів електроенергії»;  

ПРЕМІЮ імені Г.Ф. ПРОСКУРИ  

Кузнецову Володимиру Григоровичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику 
директора Інституту електродинаміки НАН України; Тугаю Юрію Івановичу, кандидату 
технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН 
України; Шполянському Олегу Григоровичу, кандидату технічних наук, старшому 
науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України, — за цикл робіт 
«Основи теорії та методи підвищення режимної безпеки електроенергетичних систем»;  

ПРЕМІЮ імені Л.В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО  

Чуйку Олексію Олексійовичу, академіку НАН України, директору Інституту хімії 
поверхні НАН України; Огенку Володимиру Михайловичу, члену-кореспонденту НАН 
України, заступнику директора Інституту хімії поверхні НАН України; Вороніну Євгену 
Пилиповичу, кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії 
поверхні НАН України, — за цикл наукових праць «Фізико-хімічні процеси у 
поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних 
матеріалів»;  

ПРЕМІЮ імені А.І. КІПРІАНОВА  

Гетьманчуку Юрію Петровичу, доктору хімічних наук, професору Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, — за цикл наукових праць 
«Полімерна хімія»;  



ПРЕМІЮ імені І.І. МЕЧНИКОВА  

Смірнову Валерію Веніаміновичу, академіку НАН України, директору Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; Сорокуловій Ірині 
Борисівні, доктору біологічних наук, завідувачці лабораторії Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; Реві Олегу Миколайовичу, кандидату 
біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України, — за наукову роботу «Генетичні та фізіологічні 
особливості ендофітних бактерій роду Bacillus і перспективи їх біотехнологічного 
використання для захисту рослин. Створення нового високоефективного екологічного 
препарату «Фітоспорин»;  

ПРЕМІЮ імені В.Я. ЮР'ЄВА  

Блюму Ярославу Борисовичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора 
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України; Кунаху Віктору 
Анатолійовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту 
молекулярної біології і генетики НАН України; Лісневич Ларисі Олексіївні, доктору 
біологічних наук, в.о. завідувача відділу Інституту фізіології рослин і генетики НАН 
України, — за цикл робіт «Генетичні основи клітинної селекції, інженерії рослин та 
селекційні білкові маркери»;  

ПРЕМІЮ імені І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА  

Романенку Віктору Дмитровичу, академіку НАН України, директору Інституту 
гідробіології НАН України; Кроту Юрію Григоровичу, кандидату біологічних наук, 
провідному науковому співробітнику Інституту гідробіології НАН України; Соломатіній 
Валентині Дмитрівні, доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику 
Інституту гідробіології НАН України, — за цикл робіт «Екологічні основи біотехнологій 
відтворення риб і безхребетних в аквакультурі»;  

ПРЕМІЮ імені М.І. ТУГАНА-БАРАНОВСЬКОГО  

Амоші Олександру Івановичу, члену-кореспонденту НАН України, директору Інституту 
економіки промисловості НАН України; Новиковій Ользі Федорівні, доктору 
економічних наук, завідувачці відділу Інституту економіки промисловості НАН України, 
— за цикл праць з проблем соціальної орієнтації економіки;  

ПРЕМІЮ імені М.П. ВАСИЛЕНКА  

Погорілку Віктору Федоровичу, доктору юридичних наук, заступнику директора з 
наукових питань Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 
Скрипнюку Олександру Васильовичу, доктору юридичних наук, старшому науковому 
співробітнику Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Ставнійчук 
Марині Іванівні, кандидату юридичних наук, старшому науковому співробітнику 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, — за цикл праць 
«Проблеми становлення і розвитку правової держави в Україні»;  

ПРЕМІЮ імені М.І. КОСТОМАРОВА  

Барановській Наталії Петрівні, кандидату історичних наук, старшому науковому 
співробітнику Інституту історії України НАН України; Ковалюку Роману Теодоровичу, 



кандидату історичних наук, доценту Львівської державної академії ветеринарної 
медицини ім. С.З.Гжицького; Матяш Ірині Борисівні, кандидату історичних наук, 
директору Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства при Державному комітеті архівів України, — за цикл праць 
«Соціокультурна еволюція українського суспільства ХІХ—ХХ ст.»;  

ПРЕМІЮ імені А.Ю. КРИМСЬКОГО  

Айбабіну Олександру Іллічу, доктору історичних наук, керівнику Кримського відділення 
Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; Кочубею Юрію 
Миколайовичу, кандидату філологічних наук, провідному науковому співробітнику 
Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, — за цикл праць «Україна і 
Схід: проблеми етнічної історії та культурних взаємозв'язків»;  

ПРЕМІЮ імені І.Я. ФРАНКА  

Коцюбинській Михайлині Хомівні, кандидату філологічних наук, старшому науковому 
співробітнику Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, — за працю 
«Зафіксоване і нетлінне. Роздуми про епістолярну творчість».  

 


